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RESUMO
O presente trabalho é resultado de pesquisa ainda em andamento que tem como propósito o melhor entendimento da
justiça restaurativa no âmbito da justiça penal, visando definir os benefícios trazidos ao ofensor e ao ofendido através
desta forma de resolução de conflitos. A justiça restaurativa ainda está engatinhando no país, com mais ou menos uma
década de funcionamento, esta forma de resolução de conflitos enfrenta resistência e desconfiança de muitos, que em
sua maioria existe por falta de conhecimento do assunto. Por ser relativamente novo, o tema esta em construção e em
constante transformação, exigindo ainda mais pesquisas e reflexões sobre o tipo de modelo que melhor se adequará a
realidade brasileira. É preciso desmistificar e criar confiabilidade com melhores esclarecimentos do tamanho benefício
que teriam ambos os envolvidos no conflito, para assim haver maior aceitação na resolução do conflito através da
reparação do dano, seja ele materialmente ou simbolicamente.

PALAVRAS-CHAVE: Benefícios; Proveito; Proteção; Direito; Vantagem. 

1 INTRODUÇÃO

A  justiça  restaurativa  em  um  conceito  livre  se  trata  da  de  um  processo  colaborativo,
consensual, pelo qual o ofensor e ofendido tem maior participação na forma de resolução do conflito
no âmbito criminal, com auxilio de um mediador. Diferente da justiça tradicional que com o intuito de
ressocialização do infrator, utiliza de meios de aplicação de sanções penais, tendo como foco a
punição do mesmo. 

Por se tratar de algo novo na justiça brasileira alguns doutrinadores e estudiosos do direito,
levantam a possibilidade de ser algo utópico, por ser o Brasil um país de direito positivista, e por isso
muitos permanecem engessados no método tradicional de resolução de conflitos.

A questão a ser levantada não é colocar o ofensor como vítima da sociedade como muitos
que são contrários dizem, mas sim procurar meios alternativos para solução de conflitos, pois o
crime cometido não é lesivo apenas a quem sofre, mas toda a sociedade num contesto.

 É possível encontrar a possibilidade de justiça restaurativa, em textos de leis, além da carta
magna, tendo previsão na Constituição Federal no artigo 98, inciso I,  e na lei dos juizados especiais
nº9099/1995, que estabelecem a possibilidade de conciliação e transição para delitos de menor
potencial ofensivo. Ainda há disposições sobre o tema em legislações esparsas, como o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e Código Penal. 

A  justiça  é  uma  forma  de  controle  social  e  resolução  de  conflitos,  sendo  que  a  justiça
restaurativa é mais um meio para auxiliar, tendo como foco estabelecer diálogos entre ofensor e
ofendido, emocionalmente perturbados e sensibilizados, estabelecendo algo benéfico para ambos,
dentro  do  mais  perto  do  conceito  de  dignidade  humana.  Tentando  desta  forma  maior
conscientização do infrator e maior possibilidade de ser reinserido no convívio social, já para a vítima
o objetivo é o entendimento da motivação do crime e tranquilizar para evitar traumas futuros.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O método utilizado na presente pesquisa será o teórico bibliográfico, tendo por base a análise
da  bibliografia  existente  sobre  o  tema/problema  da  pesquisa,  tendo  como  finalidade  que  o
pesquisador entre em contato com o que já foi produzido, ou seja, obras, artigos especializados,
documentos  eletrônicos,  etc,  que  tratam  do  assunto.  Sendo  empregados  também  os  métodos
comparativo e histórico. Consistentes na realização de comparações acerca do tema/problema, a fim
de  explicar  semelhanças  e  divergências  existentes  acerca  do  assunto  em  nosso  ordenamento
jurídico e de outros países. 

3 RESULTADO E DISCUSSÕES

O  resultado  dos  estudos  até  aqui  produzidos,  mostram que  a  justiça  restaurativa  busca
reformular a nova forma de soluções de conflitos, adotando métodos que não tenha foco na punição
do mal causado como castigo, restringindo a liberdade e sim ver o outro de forma mais humana e o
porquê da conduta adotada, repensando conflitos e convívios sociais. 

O principio da dignidade humana é o que rege a justiça restaurativa, usando a punição em si
como ultima ratio, devendo ser usado soluções mais humanas, promovendo cidadania e integração
social, e paz entre diferentes classes.

A  de  se  falar  também  no  termo  “fazer  justiça”  tão  pedido  e  desejado  pela  maioria  da
população, onde a justiça em si real é a punição tradicional. Mas na justiça restaurativa o termo
“fazer justiça” significa resolver mais além as questões do delito, está na busca pela cura de feridas
causadas pelo ofensor. Desta forma envolvem-se as pessoas e transformam sua visão de justiça
comum.

4 CONCLUSÃO

Da analise destes 10 anos de justiça restaurativa no país, pode se observar a evolução social
diante dos conflitos resolvidos através dela, possibilitando desta forma o acesso ao judiciário de uma
forma mais justa. Lembrando sempre que o intuito não é uma romantização do tema, colocando o
ofensor como uma vítima social, mas sim trazer para discussão o real valor desse tipo de solução
alternativa que também ajudará a desafogar o judiciário entupido de processos, e, a relação com a
super lotação das penitenciárias,  que ao invés de ressocializar, acaba servindo como uma escola
do crime. 
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